BRUKSANVISNING
DUSJSTOL KULAN, REGULERBAR
Art. nr.: 142113,142114,142117,142118
DUSJKRAKK KULAN, REGULERBAR
Anvendelse: Dusjstol Kulan er ment å sitte på når du dusjer.
Setet er laget av støpt plast som gir en myk isolerende overflate.
Høyden er justerbar. Ryggstøtten er valgfri og kan bestilles
separat.
Teknisk specifikation
Art nr: 142113
Krakk
Vekt: 4,4 kg

Art nr: 142114
Krakk med
utsparing

Art nr: 142117
Stol m/rygg
Vekt: 4,9 kg

Vekt: 4,3 kg

Art nr: 142118

A

142113

142114

Stol m/rygg
og utsp
Vekt: 4,9 kg

Setebredde. 40 cm dybde x 43 cm
Regulerbar høyde: 46-56 cm
Bredde mellom armlener: 52 cm
Høyde på armlene: 17 cm
Max bredde: 57 cm
Material: Stål tube, PE (sete), TPE (doppsko)

Soft back 142125
142117

142118

•

Sikkerhetsinstrukser:

•

Dusjstolen skal ikke bruks på noen annen måte enn tiltenkt bruk.

•

Dusjstol er ikke ment å brukes i badekaret.

•

Stolen bør plasseres på en flat overflate der fire stolbena er fast på gulvet.

•

Stolen må ikke være vinklet opp i en slik stilling at det bare står på to ben når brukeren sitter på den.

•
•
•

Maksimal brukere vekten beregnes med alle fire bena på gulvet.
Stolen må ikke flyttes med pasienten sitter på den.
Doppskoene bør sjekkes regelmessig. Skadet eller slitte doppsko, kan bety et svakere grep og må
byttes.
Før bruk, kontroller at klipset for høyde justeringen er sikkert.
Når du erstatter klipsene med nye må du kontrollere at brukes riktig størrelse. (Ulike størrelser er
tilgjengelig)
Ved tegn på at høydejusteringen glipper eller at produktet på en elle annen måte er utslitt bør
produktet ikke anvendes, før det har blitt kontrollert av service.
Max brukeren vekt 130 kg.

•
•
•
•

Symbols: Eksempler på symboler eller I manual.

Maximum bruker vekt.
Kan vaskes med alkalisk såpe
pH 5-9.
Visuell kontroll
The product complies with EU Directives
93/42/EEC and 2007/47/EC on medical devices
Produktet følger:
Risikostyring NS-EN ISO 14971
Generelle krav NS-EN 12182

Produsent
Swereco Industri AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
SWEDEN
Salg/service Norge
Swereco Group Norge AS
Telefon nr.90982530
www.swerecogroup.no
info@swerecogroup.no

BRUKSANVISNING
Montering:
Sett setet på stolens rammen og skyv det ned til det høres klikk. Hvis ryggstøtte skal brukes fjern
gummi baller og installere rygg. Hvis det skal brukes en myk rygg ikke fjern gummiballene. For
justering av høyden trykk løs klipset fra benet, justere høyden og trykk klipsene på plass igjen.
Sjekk doppskoene før bruk. Skadet / slitte doppsko må byttes mot nye.
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Vaskeanvisning: Rengjøres regelmessig ved behov (min 1G/pr.måned ,med vaskemid. Ph 5-9
Ved bytte av bruker skal produktet desinfiseres eller autoklaveres i max 3 minutter, alternativt
tørkes/vaskes av med 70 % isopropanol
Reservedeler:

Art. No. 142120, Ryggstøtte
Art. No. 142125, Myk ryggstøtte
Art. No. 142128, Sete
Art. No. 142129, Sete med utsparing

Art. No. 120690,
Doppsko 18 mm
Art. No. 14210009, Gummiball 22 mm
Art. No. 14420213, Klips 25 mm
Art. No. 14211320-S Ekstra ben)
Art. Nr. 14211315 Forlengelse ben (med 1 justerbar
og 3 vanlige ben)
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Tilbehør:

